
14

Ngoài ra, thay đổi mục đối tượng “rác độc hại” của rác quá khổ có thể nghiền nát.

Từ tháng 1 năm 2023

Bắt đầu thu có phân loại pin sạc điện loại nhỏ.v.v.Bắt đầu thu có phân loại pin sạc điện loại nhỏ.v.v.

※Trong khoảng thời gian thực hiện (từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023), thì chúng tôi mong bạn hãy hợp tác trong việc thu có phân loại pin 
sạc điện cực loại nhỏ.v.v, cách phân loại và cách vứt sau khi thay đổi.

Bắt đầu thực hiện ··· Tháng 1 năm 2023
Thực hiện chính thức ··· Tháng 4 năm 2023Rác độc hạiRác độc hạiCách vứtCách vứt

●Pin sạc điện loại nhỏ
●Đồ điện dân dụng kiểu sạc điện mà khó 
　tháo pin sạc điện loại nhỏ

Rác nguy hiểmRác nguy hiểmCách vứtCách vứt

Rác quá 
khổ có thể 
nghiền nát

Ngày thu gomNgày thu gom

Thứ 4 của tuần thứ 1 và tuần thứ 3
●Khu vực A

Thứ 4 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4
●Khu vực B

※Có trường hợp ngày thu gom sẽ khác ngày viết trên. Hãy 
kiểm tra lịch rác để biết chi tiết.

Cho từng thứ vào từng túi trong suốt riêng, 
rồi vứt.

※Đèn huỳnh quang, nhiệt kế thủy ngân, máy đo huyết áp thủy 
ngân, dụng cụ đo nhiệt độ thủy ngân dễ nứt, vỡ khiến thủy 
ngân rơi vãi, nên khi dùng hãy lưu ý để tránh để nứt, vỡ.

“pin sạc điện loại nhỏ” hoặc “pin điện 
thoại” thì dùng băng keo để cách điện 
cho thiết bị. 
※Đặc biệt, do nguy cơ dễ cháy.
※để không che nhãn tái sử dụng thì.

1

Đồ điện dân dụng kiểu sạc điện mà 
không cho vào túi thì dán giấy vào nó 
và ghi “Jyūdenshiki Kaden đồ điện 
dân dụng sạc điện” rồi vứt.

3

cho “pin sạc điện loại nhỏ” và “đồ 
điện dân dụng kiểu sạc điện mà khó 
tháo pin sạc điện loại nhỏ” vào cùng 
một túi trong suốt rồi mới vứt.

2

Jyūde
nshiki 

Kaden

Mục đối tượng “rác độc hại” của rác quá khổ có thể nghiền nát sẽ 
thay đổi như sau.

Thay đổiThay đổi

Về chi tiết, chuyển đến trang 2 và 3

Cho đến nay, rác nghi chứa thủy ngân cũng là đối tượng, nhưng hiện nay có loại không được công nhận là độc hại nên 
chúng tôi sẽ đổi đối tượng của “rác độc hại” dựa vào “Hướng dẫn thu phân loại rác chứa thủy ngân thải ra từ hộ gia đình” 
của Bộ môi trường.

１ Loại trừ gương khỏi “rác độc hại”
→ Hãy vứt cùng với “rác quá khổ có thể nghiền nát” khác.

２ Thêm nhiệt kế thủy ngân, máy đo huyết áp thủy ngân, 
dụng cụ đo nhiệt độ thủy ngân vào “rác độc hại”

3 Tất cả pin không phải pin sạc điện loại nhỏ là 
“rác độc hại”(Một số loại pin không đủ điều kiện thu gom.)

Đèn huỳnh
quang

Nhiệt kế thủy ngân
Máy do huyết áp thủy ngân

Dụng cụ đo nhiệt độ thủy ngân

Các dạng pin khác với
pin sạc điện loại nhỏ

Thêm “pin sạc điện loại nhỏ” và “đồ điện dân dụng kiểu sạc điện 
mà khó tháo pin sạc điện loại nhỏ” vào rác nguy hiểm của rác quá 

khổ có thể nghiền nát.

Về chi tiết, chuyển đến trang 2 và 3

Bổ sungBổ sung

Những năm gần đây, trong quá trình thu gom hoặc nghiền rác làm 
va đập pin khiến các vụ cháy trên toàn quốc tăng nhanh.
Để ngăn hỏa hoạn, giúp quá trình xử lý chất thải an toàn, an tâm, thì 
thu có phân loại pin sạc điện loại nhỏ và đồ điện dân dụng kiểu sạc 
điện mà khó tháo pin sạc làm “rác nguy hiểm” của rác quá khổ có 
thể nghiền nát.

Pin sạc điện loại nhỏ là pin có thể sạc nhiều lần, trong 
cuộc sống của chúng ta thì pin được sử dụng ở rất nhiều 
sản phẩm.
Hầu như pin sạc điện nhỏ đều gắn nhãn tái sử dụng.

Pin sạc điện loại nhỏ là Pin lithium-ion

Pin nickel hydride kim loại Pin NiCad

Nguồn：Tổ chức quỹ tài trợ công 
　　　　Hiệp hội tái chế vật chứa và bao bì Nhật Bản

Xe thu rác

Tiếng Việt
●ベトナム語版●
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Máy do huyết
áp thủy ngân

Dụng cụ đo nhiệt
độ thủy ngân

Nhiệt kế
thủy ngân

※Hãy bỏ vào túi trong suốt rồi vứt.
※Do dễ nứt vỡ khiến thủy ngân rơi vãi, nên khi dùng 

hãy lưu ý để tránh việc nứt vỡ.

Ngoài nhiệt kế thủy ngân thì bổ sung 
thêm máy đo huyết áp thủy ngân, 
dụng cụ đo nhiệt độ thủy ngân

“Các loại pin khác với pin sạc 
điện loại nhỏ” là đối tượng.

Pin axit chì, Ắc qui chì
(Ắc qui ô tô.v.v.)
Hãy trực tiếp mang đến Trung 
tâm môi trường tổng hợp.

Pin khô

Pin đồng xu

Pin cúc áo

Pin tiểu 
lithium

Ngoài đối tượng

Thêm “pin sạc điện loại nhỏ” có thể tháo rời khỏi sản 
phẩm đồ điện dân dụng.

※Cách hiển thị và vị trí.v.v. của nhãn tái sử dụng sẽ khác nhau tùy 
nơi sản xuất.
　Ngoài ra, có loại nhãn tái sử dụng không màu.

※Đồ điện dân dụng khó tháo pin sạc điện loại nhỏ thì vứt cùng với 
“rác quá khổ có thể nghiền nát” khác.

Pin lithium-ion Pin nickel hydride kim loại Pin NiCad

Rác quá khổ có thể nghiền nát

Rác nguy hiểm

Cho pin sạc điện nhỏ.v.v. là rác nguy hiểm của rác quá khổ có thể nghiền nát, và thay đổi đối tượng rác độc hại.Cho pin sạc điện nhỏ.v.v. là rác nguy hiểm của rác quá khổ có thể nghiền nát, và thay đổi đối tượng rác độc hại.Cho pin sạc điện nhỏ.v.v. là rác nguy hiểm của rác quá khổ có thể nghiền nát, và thay đổi đối tượng rác độc hại.Cho pin sạc điện nhỏ.v.v. là rác nguy hiểm của rác quá khổ có thể nghiền nát, và thay đổi đối tượng rác độc hại.

Cho đến 12/2022Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi Bắt đầu thực hiện···Tháng 1 năm 2023　Thực hiện chính thức···Tháng 4 năm 2023

MILK

Rác quá khổ có thể nghiền nátRác quá khổ có thể nghiền nát

Gối , Thú nhồi bông,
Rèm cửa , Chăn, Thảm,

Sản phẩm từ lông vũ
Bình, chậu, sảnh 

(trừ bộ đồ ăn) (trừ lon đồ uống)

Các loại gốm sứ

Các loại từ kim loại

Hộp của: đồ hộp, các loại
bánh kẹo, lá chè, sữa bột, v.v.

Đồ điện dân dụng

(                      )Loại trừ: tivi, máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, 
máy sấy quần áo, máy tính, điện dân dụng kiểu 
sạc điện mà khó tháo pin sạc điện loại nhỏ.

Ống, dây thừng, lõi thép,
dây điện, v.v.

Vật dài

Cái bật lửa
Bình gas,
bình xịt

Đồ nội thất

Jy
ūd
en
sh
iki
 Ka
de
n

Gương

Hãy vứt cùng với
“rác quá khổ có thể
nghiền nát” khác.

Thêm “Đồ điện dân dụng kiểu sạc điện mà khó tháo 
pin sạc điện loại nhỏ”. ※Không cần cố tháo rời mà để nguyên rồi vứt.

Bàn chải đánh
răng điện Pin di động

Quạt máy
cầm tay

Máy hút bụi
không dây

Tai nghe
không dây

Máy chơi game
cầm tay

Máy nghe nhạc
cầm tay Từ điển điện tử Máy tính bảng

Điện thoại
thông minh

Thuốc lá điện và
thuốc lá dạng đốt nóng

Máy cạo râu điện

Ví dụ mẫu

Nhiệt kế thủy ngân, 
Máy do huyết áp thủy ngân,
Dụng cụ đo nhiệt độ thủy ngân

Các dạng pin khác với
pin sạc điện loại nhỏ

(Pin khô, Pin cúc áo,
Pin đồng xu, Pin tiểu lithium)

Pin sạc điện loại nhỏ,
Đồ điện dân dụng kiểu sạc điện

mà khó tháo pin sạc điện loại nhỏ
Đèn huỳnh

quang

Rác độc hạiRác độc hại Rác nguy hiểmRác nguy hiểm

Xe hạng nhẹ
(xe đạp, v.v.)
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